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Dessa stadgar gäller tillsammans med vid varje tidpunkt
gällande stadgar för Almega Tjänsteförbunden

§ 1 Almega Utbildningsföretagen
Almega Utbildningsföretagen är en bransch- och
arbetsgivarorganisation för utbildningsföretag som
bedriver uppdragsutbildning och skall vara den naturliga
organisationen för utbildningsföretag som bedriver
uppdragsutbildning.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap i Almega Utbildningsföretagen och därmed
Almega Tjänsteförbunden beviljas företag som bedriver
uppdragsutbildning.
Medlemskap beviljas av Almega Tjänsteförbundens
styrelse, om sådant tillstyrkes av Almega
Utbildningsföretagen och blir först gällande efter
Föreningen Svenskt Näringslivs godkännande.
Medlemsföretag har att utöver dessa stadgar följa
stadgarna för Almega Tjänsteförbunden och Föreningen
Svenskt Näringsliv samt även de särskilda avtal, som
träffats mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och
Almega Tjänsteförbunden och mellan dessa och
närstående organisationer.

§ 3 Avgifter
Utöver de avgifter, som medlemsföretag enligt Almega
Tjänsteförbundens och Föreningen Svenskt Näringslivs
stadgar har att utge till dessa organisationer och/eller
dessas servicebolag, skall avgift erläggas till Almega
Utbildningsföretagen om så beslutas på dess årsmöte.

§ 4 Årsmöte
Årsmöte hålls en gång per år före maj månads utgång på
plats, som styrelsen bestämmer.
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§ 5 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden tas upp till behandling.
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Val av ordförande vid mötet
Justering av röstlängden
Val av två justerare att jämte ordföranden justera
protokollet
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Styrelsens verksamhetsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Framställningar från styrelsen eller Almega
Tjänsteförbunden
Av medlem gjord framställning, som minst två
veckor före mötet skriftligen anmälts till styrelsen
för behandling vid mötet
Fastställande av eventuell avgift till Almega
Utbildningsföretagen
Val av ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter i styrelsen
Val av valberedning
Val av förslag till ledamot i Almega
Tjänsteförbundens styrelse
Fastställande av ersättningar

Därjämte behandlas de ärenden som i kallelsen är angivna
eller omedelbart föranleds av styrelsens berättelse. Annat
ärende kan upptas till överläggning men ej till beslut.

§ 6 Omröstning på möte
Vid omröstning på möte har varje medlem en röst och
därutöver en för varje fullt hundratal arbetstagare, för
vilket denne är medlem i Almega Utbildningsföretagen
enligt senaste uppgift till Föreningen Svenskt Näringsliv.
Omröstning sker öppet men val verkställs, om någon så
påfordrar, med slutna sedlar. Vid lika röstetal gäller som
beslut den mening, varom de flesta röstande förenar sig.
Är även deras antal lika, avgörs val genom lottning och
gäller eljest den mening ordföranden biträder.
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Varje medlem företräds av endast en person. Ordförande
vid mötet och justerare utses genom omröstning efter
huvudtalet. Frånvarande medlem äger befullmäktiga
annan medlem att föra sin talan. Vid mötet må ingen rösta
på grund av mer än en fullmakt.

§ 7 Kallelse till årsmöte och extra möte
Årsmöte utlyses genom styrelsens försorg senast en
månad före tidpunkten för årsmötet.
Medlemsföretag som önskar framföra ärende vid
årsstämma skall skriftligt inkomma med detta till
styrelsen senast 20 dagar före mötet.
Extra möte hålls då styrelsen finner nödvändigt eller då
möte skriftligen påkallas av medlemmar representerande
minst en tiondel av sammanlagda röstetalet inom Almega
Utbildningsföretagen. Kallelse till årsmöte och extra
möte, innefattande uppgift om vad därvid ska förekomma,
sker genom brev som ska avsändas med posten minst tio
dagar före mötet.
Påfordrar ärende skyndsam behandling, kan extra möte
sammanträda minst tre dagar efter utfärdandet av kallelse,
som i sådant fall kan ske genom telegram, telefax, e-post
eller på annat godtagbart sätt.
Vid extra möte kan till beslut endast upptas ärenden som
är angivna i kallelsen. Annat ärende kan endast upptas till
överläggning.

§ 8 Styrelse
Styrelsen består av lägst fem och högst tio ledamöter.
Mandattiden för styrelseuppdrag är två år. Halva styrelsen
väljs varje år. Vid uppkommande vakans förrättas, om så
erfordras, fyllnadsval för återstående mandattid. Skulle
under tiden mellan årsmöten sådana omständigheter
inträffa att valda ledamöter ej längre företräder
medlemsföretag, kan valberedningen inkalla adjungerad
ledamot att tjänstgöra i styrelsen till och med nästa
årsmöte.
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Nyvald styrelse tillträder, när årsmötet avslutas.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet
valda ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut
gäller den mening varom de flesta närvarande förenar sig.
Vid lika röstetal gäller den mening som företrädes av
ordföranden.
Vid behandling av ärende, som angår någon
styrelseledamot eller det medlemsföretag denne är
anknuten till enskilt, äger denne ej delta i beslutet.
Övergångsregel: Vid årsmötet 18 maj 2005 väljs hälften
av styrelsen med en mandattid på 1 år och andra hälften
med en mandattid på 2 år.

§ 9 Styrelsens uppgifter
Det åligger styrelsen särskilt
• att verka för Almega Utbildningsföretagens
ändamål,
• att genomföra förhandlingarna med de fackliga
organisationerna om kollektivavtal inom branschen,
eller den delegation som styrelsen utser,
• att vara remissinstans och rådgivande till styrelsen
till Almega Tjänsteförbunden i avtals- och
lönefrågor samt övriga arbetsgivarärenden inom
branschen och i frågor rörande förbundets
organisation,
• att föreslå styrelsen för Almega Tjänsteförbunden
åtgärder rörande forskning, utveckling, utredningar
och liknande, allt till gagn för branschen och för
medlemsföretagen,
• att tillse att dessa stadgar efterlevs.
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§ 10 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på
kallelse av ordföranden eller ansvarig tjänsteman. Kallelse
skall utfärdas om minst två ledamöter av styrelsen begär
detta.

§ 11 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter varav en är
sammankallande

§ 12 Stadgeändring och upplösning
För ändring av dessa stadgar eller Almega
Utbildningsföretagens upplösning erfordras antingen att
samtliga närvarande medlemmar vid årsmötet förenar sig i
beslut därom, eller att dylikt beslut fattas på två på
varandra följande möten, det senare minst en månad efter
det förra, samt att beslutet på det senare mötet biträds med
minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.
Ändring av stadgarna är ej giltig med mindre att Almega
Tjänsteförbunden godkänt densamma.
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